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Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 15 december
2011

Mededelingen
1. Agendapunt:
Noot:

Terugkoppeling kennismaking voorzitter ESO (Eerste Kamer)
De voorzitter heeft kennisgemaakt met mevrouw Strik, voorzitter van de
commissie Europese Samenwerkingorganisaties (ESO) van de Eerste Kamer. Er is
besloten om op dinsdagmiddag 17 januari 2012 tussen 17.00 en 18.30 uur een
gezamenlijk EUZA/ESO-commissieoverleg te plannen. De commissiestaven
zullen een agenda en notitie voorbereiden, die tijdig vooraf aan de leden zullen
worden toegezonden.

Behandelvoorbehouden en subsidiariteitstoetsen
2. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Volgcommissie(s):

Subsidiariteitstoets inzake de Verordening Europees Globaliseringsfonds
2014-2020 [COM(2011)608]
Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, G.A. Verbeet (PvdA) - 24
november 2011
Gemotiveerd advies (subsidiariteit) over EU-voorstel: Europees
Globaliseringsfonds (2014 - 2020) COM (2011) 608 - 2011Z24129
De commissie heeft via een schriftelijke procedure op 29 november 2011 besloten
om het advies van de vaste commissie voor SZW om een subsidiariteitstoets uit te
voeren inzake de Verordening Europees Globaliseringsfonds 2014-2020
[COM(2011)608] over te nemen en de notificatiebrief aan de Europese
Commissie ter vaststelling door te geleiden naar de plenaire vergadering.
SZW

Brievenlijst
3. Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

Uitnodigingen
4. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

5. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Uitnodiging Interakt en VDE voor wereldpremière 'Europa' d.d. 7 december
2011
Brief derden - Interakt te Amsterdam - 22 november 2011
Uitnodiging Interakt en VDE voor wereldpremière 'Europa' d.d. 7 december 2011
- 2011Z23886
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Kenniscentrum Europa decentraal voor 'Werken met Europa'
kerstborrel d.d. 15 december 2011
Brief derden - Kenniscentrum Europa decentraal te Den Haag - 23 november 2011
Uitnodiging Kenniscentrum Europa decentraal voor 'Werken met Europa'
kerstborrel d.d. 15 december 2011 - 2011Z23838
Overlaten aan individuele leden / fracties.
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6. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

7. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

8. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Uitnodiging Europees Parlement en Parlement van de Poolse republiek voor
gezamenlijke parlementaire vergadering "Sociale samenhang en
demografische ontwikkeling in een duurzaam Europa" d.d. 5 en 6 december
2011
Brief derden - Europees Parlement te Brussel - 17 november 2011
Uitnodiging Europees Parlement en Parlement van de Poolse republiek voor
gezamenlijke parlementaire vergadering "Sociale samenhang en demografische
ontwikkeling in een duurzaam Europa" d.d. 5 en 6 december 2011 - 2011Z23800
Voor kennisgeving aannemen. Indien aanwezig zal het verslag van deze
vergadering worden nagezonden.

Uitnodiging Beneluxparlement voor conferentie over het levenseinde d.d. 2
december 2011
Brief derden - Beneluxparlement - Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
te Brussel - 21 november 2011
Uitnodiging Beneluxparlement voor conferentie over het levenseinde d.d. 2
december 2011 - 2011Z23519
Voor kennisgeving aangenomen.

Uitnodiging voor een lunchlezing 'Redt China de Euro?' d.d. 20 december
2011 van het instituut Clingendael
Brief derden - Instituut Clingendael te Den Haag - 7 december 2011
Uitnodiging voor een lunchlezing 'Redt China de Euro?' d.d. 20 december 2011
van het instituut Clingendael - 2011Z25369
Overlaten aan individuele leden / fracties.
BuZa, FIN

Brieven van bewindslieden
9. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

10. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

11. Agendapunt:

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 15 november 2011
Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 22 november
2011. Verslag van de Raad Algemene Zaken van 15 november 2011
- 21501-02-1105
Reeds behandeld in het AO RAZ d.d. 30 november jl.

Bijeenkomst van de Europese Raad te Brussel, 8 en 9 december 2011
Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 2 december
2011
Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Europese Raad te Brussel, 8 en 9
december 2011 - 21501-20-598
Reeds behandeld in het plenair debat Europese Raad op 7 december jl.
FIN, BuZa

Reactie op verzoek Koolmees over de voorstellen van Frankrijk en Duitsland
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over de versterking van de ‘governance’ van de eurozone
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

12. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

13. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

14. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:
Volgcommissie(s):

15. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 7
december 2011. Mededeling inzake de brief n.a.v. het verzoek van het lid
Koolmees over de voorstellen van Frankrijk en Duitsland over de versterking van
de ‘governance’ van de eurozone - 21501-20-588
Reeds betrokken bij het plenaire debat over de Europese Top d.d. 07 december
2011.
FIN

Aanbieding van een kopie van de brief met gezamenlijke voorstellen van
Frankrijk en Duitsland over de versterking van de ‘governance’ van de
eurozone
Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 7
december 2011. Aanbieding van een kopie van de brief met gezamenlijke
voorstellen van Frankrijk en Duitsland over de versterking van de ‘governance’
van de eurozone - 21501-20-589
Reeds behandeld in het plenair debat over de Europese Raad op 7 december jl.
BuZa, FIN

Geannoteerde Agenda Raad Algemene Zaken 16 december 2011
(cohesiebeleid) (sts ELI)
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
H. Bleker - 2 december 2011. Geannoteerde Agenda Raad Algemene Zaken 16
december 2011 (cohesiebeleid) - 21501-08-394
Reeds betrokken bij de inbreng schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken inzake
Cohesiebeleid d.d. 8 december 2011.
ELI

Verslag Raad Algemene Zaken d.d. 5 december 2011
Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 7 december
2011. Verslag Raad Algemene Zaken d.d. 5 december 2011 - 21501-02-1110
Agenderen voor het eerstvolgende algemeen overleg Raad Algemene Zaken.
BuZa

Aanbieding afschrift van de brief aan de voorzitter van de Adviesraad
Internationale Vraagstukken (AIV) waarin om advies gevraagd wordt over
de rol van het Europees Parlement sinds het inwerkingtreden van het
Verdrag van Lissabon en de manieren waarop het kabinet hierop kan
inspelen
Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 25
november 2011. Aanbieding afschrift van de brief aan de voorzitter van de
Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) waarin om advies gevraagd wordt
over de rol van het Europees Parlement sinds het inwerkingtreden van het Verdrag
van Lissabon en de manieren waarop het kabinet hierop kan inspelen - 33001-3
Betrekken bij plenair debat over de Staat van de Unie.
BuZa
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16. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

17. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

Noot:

Volgcommissie(s):

18. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 5 december 2011
Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 28 november
2011
Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 5 december 2011 21501-02-1107
Reeds behandeld in het AO RAZ d.d. 30 november 2011 jl.
BuZa

Verslag van de Europese Raad van 8 en 9 december 2011 te Brussel
Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 13 december
2011
Verslag van de Europese Raad van 8 en 9 december 2011 te Brussel 2011Z26085
Naar aanleiding van deze Europese Raad wordt bevestigd dat het voortouw van de
eventuele nabespreking van (in)formele Europese Raden, gezien haar
coördinatierol, bij de vaste commissie voor Europese Zaken ligt, temeer daar de
inhoudelijke nadruk van deze toppen zich steeds meer van crisisbestrijding tot
structurele beleidsvorming met een institutioneel karakter ontwikkelt. Leden
wordt verzocht deze afspraak binnen hun fractie onder de aandacht te brengen. De
voorzitter zal de vaste commissie voor Financiën en het Presidium informeren
over dit besluit.
Dit verslag is reeds geagendeerd voor het algemeen overleg ‘Uitkomsten
Europese Raad’ van de vaste commissie voor Financiën d.d. 15 december 2011.
BuZa, FIN

Verslag van schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda van de Raad
Algemene Zaken van 16 december 2011, het verslag van de informele
ministeriële bijeenkomst van 25 november jl. en het fiche Commissievoorstel
tot wijziging van de verordening risicodelende instrumenten met betrekking
tot financiële stabiliteit (sts ELI)
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
H. Bleker - 14 december 2011
Verslag van schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda van de Raad
Algemene Zaken van 16 december 2011, het verslag van de informele ministeriële
bijeenkomst van 25 november jl. en het fiche Commissievoorstel tot wijziging van
de verordening risicodelende instrumenten met betrekking tot financiële stabiliteit
(sts ELI) - 2011Z26108
Agenderen voor het overleg voorafgaand aan de eerstvolgende Raad Algemene
Zaken wanneer dit thema aan de orde is (vermoedelijk voorjaar 2012).
ELI
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Overig
19. Agendapunt:
Noot:

Planning algemeen overleggen Raad Algemene Zaken eerste helft 2012
De commissie heeft de volgende algemeen overleggen voorafgaand aan de Raden
Algemene Zaken (RAZ) vastgesteld:
- 24 januari te 15.30 - 17.00 uur AO RAZ, bewindspersonen: minister en
staatssecretaris
- 22 maart te 12.00 - 13.30 uur AO RAZ, bewindspersoon: staatssecretaris
- 19 april te 12.00 - 13.30 uur AO RAZ, bewindspersonen: minister en
staatssecretaris
- 15 mei te 17.30 - 19.00 uur AO RAZ, bewindspersoon: staatssecretaris
- 21 juni te 12.00 - 13.30 uur AO RAZ, bewindspersoon: minister
- Een algemeen overleg voorafgaand aan de Raad Algemene Zaken d.d. 25-26
februari 2012 en voor aanvang van het krokusreces op 17 februari 2012 zal nog
worden gepland. Als de (geannoteerde) agenda daar aanleiding toe geeft, kan tot
een aanvullende behandelprocedure worden besloten.

20. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

Besluit:

Besluit:

Volgcommissie(s):

Interparlementaire conferenties
Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, H.J. Buning - 8 december
2011
EU-stafnotitie inzake voorstel (nieuwe) werkwijze deelname interparlementaire
bijeenkomsten - 2011Z25712
Besloten is om de aanwezigheid van Tweede Kamerleden bij Europese
interparlementaire conferenties via de vakcommissies actief te stimuleren en
daarvoor de ‘(nieuwe) werkwijze interparlementaire bijeenkomsten’ vast te
stellen. Hiertoe zal de commissie:
- bij de Europese instellingen ervoor pleiten interparlementaire bijeenkomsten
zoveel mogelijk buiten de dinsdag, woensdag en donderdag te organiseren;
- op basis van de halfjaarlijkse planning een selectie van de prioritaire
bijeenkomsten maken en deze bijeenkomsten onder de aandacht brengen van de
vakcommissies.
- om deelname te garanderen meer gebruikmaken van een roulatiesysteem,
waarbij fracties beurtelings (naar gelang grootte) een deelnemend lid afvaardigen;
- waar mogelijk te gaan werken met position papers, waarvan de inbreng van
tevoren in de vakcommissie wordt vastgesteld; over het verloop van de
bijeenkomst wordt achteraf een beknopt verslag opgesteld;
- de vakcommissies attenderen op de mogelijkheid om de EU-staf te benutten
voor het voorbereiden van de deelname en inhoudelijke commissie-inbreng alsook
het organiseren van een inhoudelijk programma rondom de conferentie.
Besloten is om met ingang van het Deense voorzitterschap in 2012 deze
werkwijze te volgen en deze werkwijze ook onder de aandacht te brengen van de
vakcommissies naar aanleiding van de halfjaarlijkse planning van bijeenkomsten.
Hiertoe zal de Deense planning voorzien van een behandeladvies voor de
volgende procedurevergadering worden geagendeerd.
De griffier is verzocht om samen met de griffie Interparlementaire Betrekkingen
een notitie op te stellen waarin mede naar aanleiding van een inventarisatie van de
gang van zaken in andere parlementen nader wordt ingegaan op de mogelijkheden
van het stimuleren van deelname en ervaringen met 'pairing' van leden. Deze
notitie zal na vaststelling door de vaste commissie voor Europese Zaken naar het
Presidium worden doorgeleid.
BiZa, BuZa, ELI, DEF, FIN, I&A, I&M, OCW, SZW, V&J, VWS
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21. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

22. Agendapunt:
Noot:

23. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Volgcommissie(s):

24. Agendapunt:
Noot:

Zaak:
Besluit:
Volgcommissie(s):

Verslag werkbezoek Bosnië-Herzegovina en Montenegro van 19 t/m 21
oktober 2011
Overig - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops
(CDA) - 8 december 2011
Verslag werkbezoek vaste commissie voor Europese Zaken aan BosniëHerzegovina en Montenegro van 19 t/m 21 oktober 2011 - 2011Z25672
Voor kennisgeving aannemen en onder dankzegging aan betrokkenen toezenden.
BuZa, I&A

Besluit volgens schriftelijke procedure inzake Raad Algemene Zaken
(Cohesiebeleid)
Via schriftelijke procedure heeft de commissie besloten een schriftelijk overleg te
plannen voorafgaand aan de ingelaste Raad Algemene Zaken (cohesiebeleid) d.d.
16 december 2011. Dit besluit is genomen op 23 november 2011 en het overleg
heeft reeds plaatsgevonden.

Besluit schriftelijke procedure inzake de mogelijke ontvangst van de
Bulgaarse Minister van Binnenlandse Zaken, dhr. Tsvetan Tsvetanov
Brief derden - Ambassade van de Republiek van Bulgarije, Gergana Kovacheva te
- 7 december 2011
Verzoek van de Bulgaarse ambassade voor een bezoek van de Bulgaarse Minister
van Binnenlandse Zaken, dhr. Tsvetan Tsvetanov, aan de Tweede Kamer 2011Z25531
De commissie heeft via een schriftelijke procedure besloten om niet in te gaan op
het verzoek van de Bulgaarse ambassade te Den Haag een ontmoeting te plannen
met de Bulgaarse minister van Binnenlandse Zaken Tsvetanov tijdens diens
bezoek aan Nederland op 8-10 december 2011. Dit besluit is genomen op 24
november 2011 en de Bulgaarse ambassade is reeds in kennis gesteld.
BuZa

Selectie van prioriteiten van de vaste commissie voor Europese Zaken op
basis van het Werkprogramma 2012
1. Besloten is om de EU-Uitbreidingsstrategie 2012-2013 uit het Werkprogramma
2012 van de Europese Commissie als prioritair dossier in 2012 aan te merken.
2. Besloten is om het voortouw van de op 23 november jl. verschenen
Groeiraming 2012 ('Annual Growth Survey 2012; COM(2011)815) van de vaste
commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over te nemen en
dit voorstel als prioritair dossier in 2012 aan te merken.
3. Besloten is om op donderdagmiddag 22 december a.s. een extra
procedurevergadering te plannen om de door de vakcommissies
aangedragen prioriteiten na bespreking vast te stellen. Een overzicht zal vooraf
aan de leden worden toegezonden.
EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 16 november 2011
Werkprogramma 2012 Europese Commissie - 2011Z23135
Reeds in behandeling genomen.
BiZa, BuZa, DEF, ELI, FIN, I&A, I&M, OCW, SZW, V&J, VWS, KR
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25. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:

Volgcommissie(s):

26. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Besluit:

Besluit:

27. Agendapunt:
Noot:

28. Agendapunt:
Noot:

EU Voorstel: Jaarlijkse groeianalyse 2012 COM(2011)815
EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 1 december 2011
EU Voorstel: Jaarlijkse groeianalyse 2012 COM(2011)815 - 2011Z24786
Agenderen voor het eerstvolgende algemeen overleg Raad Algemene Zaken
waarop dit voorstel aan de orde komt. Hieraan voorafgaand wordt u een EUstafnotitie toegezonden.
EU, FIN

EU-stafnotitie over mogelijke onderwerpen ter bespreking tijdens het AO
Informatievoorziening Europese dossiers d.d. 21 december 2011
Stafnotitie - adjunct-griffier, G. Jonk - 8 december 2011
EU-stafnotitie over mogelijke onderwerpen ter bespreking tijdens het AO
Informatievoorziening Europese dossiers d.d. 21 december 2011 - 2011Z25602
Besloten is om de regering te verzoeken om, uiterlijk dinsdag 21 december a.s. te
12.00 uur, een brief te sturen met haar zienswijze op de huidige praktijk van
informatievoorziening en deze brief vervolgens te agenderen voor dat algemeen
overleg d.d. 21 december 2011
Het lid Albayrak is aangewezen als rapporteur om in de eerste termijn van de
Kamer namens de commissie een nader af te stemmen bijdrage te leveren. In
tweede termijn kunnen alle leden desgewenst namens hun fractie een bijdrage
leveren. Alle leden kunnen de staatssecretaris interrumperen tijdens de termijnen
van de regering.
Besloten is de in het algemeen overleg Informatievoorziening met de regering
gemaakte afspraken vast te leggen in een brief aan de regering.

Data procedurevergaderingen 2012 tot aan zomerreces
Besluit: de procedurevergaderingen in 2012 (tot aan het zomerreces) in te plannen
op: 19 januari, 9 februari, 8 maart, 29 maart, 26 april, 24 mei, 7 juni en 5 juli
van 11.30 tot 12.30 uur met een interval van drie à vier weken (ingeval van
recesperioden).

EU-agenda Tweede Kamer
Activiteitenoverzicht vaste commissie voor Europese Zaken in 2011 en 2012:
15-12 16.00 uur plenair debat over de Goedkeuring van de Stabilisatie- en
associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten,
enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds (32577)
21-12 10.00 - 12.00 uur algemeen overleg informatievoorziening Europese
dossiers
17-01 17.00 - 18.30 uur gesprek met de leden van de commissie Europese
samenwerkingsorganisaties van de Eerste Kamer en uw commissie
19-01 11.30 - 12.30 uur procedurevergadering
24-01 15.30 - 17.00 uur algemeen overleg Raad Algemene Zaken
29-01 - 30-01-2012 COSAC-voorzittersbijeenkomst
6-02 14.00 - 17.00 uur notaoverleg met de staatssecretaris over het
Werkprogramma 2012 Europese Commissie
9-02 11.30 - 12.30 uur procedurevergadering
8-03 11.30 - 12.30 uur procedurevergadering
22-03 12.00 - 13.30 uur algemeen overleg Raad Algemene Zaken
29-03 11.30 - 12.30 uur procedurevergadering

8

19-04 12.00 - 13.30 uur algemeen overleg Raad Algemene Zaken
22-04 - 24-04 47e plenaire bijeenkomst van de COSAC
26-04 11.30 - 12.30 uur procedurevergadering
15-05 17.30 - 19.00 uur algemeen overleg Raad Algemene Zaken
24-05 11.30 - 12.30 uur procedurevergadering
7-06 11.30 - 12.30 uur procedurevergadering
21-06 12.00 - 13.30 uur algemeen overleg Raad Algemene Zaken
5-07 11.30 - 12.30 uur procedurevergadering
8-07 - 9-07 COSAC-voorzittersbijeenkomst
14-10 - 16-10 plenaire bijeenkomst van de COSAC.

BNC-fiches (ter informatie)
29. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Volgcommissie(s):

30. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Fiche inzake Mededeling kader voor de volgende generatie innovatieve
financiële instrumenten
Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 28
november 2011. Fiche inzake Mededeling kader voor de volgende generatie
innovatieve financiële instrumenten - 22112-1272
Agenderen voor het eerstvolgende algemeen overleg Raad Algemene Zaken, gelet
op de relatie met de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader 20142020.
RU

Fiche inzake Wijziging verordening risicodelende instrumenten met
betrekking tot financiële stabiliteit
Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen 21 november 2011. Fiche inzake Wijziging verordening risicodelende
instrumenten met betrekking tot financiële stabiliteit - 22112-1267
Reeds behandeld bij het schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken inzake
Cohesiebeleid d.d. 8 december jl.
EU, FIN

Rondvraag
31. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:

Volgcommissie(s):

Werkbezoek naar Cyprus
Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Bontes (PVV) - 15
december 2011 Werkbezoek naar Cyprus - 2011Z26447
Op verzoek van het lid Bontes zal met de commissiestaf Buitenlandse Zaken
worden overlegd of en hoe het voorgenomen werkbezoek van de commissie
Buitenlandse Zaken aan Noord-Afrika tijdens het voorjaarsreces 2012
gecombineerd kan worden met een werkbezoek van de commissie Europese
Zaken aan Cyprus. Dit punt zal voor de procedurevergadering van 22 december
a.s. geagendeerd worden; naar verwachting is dan ook het definitieve reisschema
van de commissie Buitenlandse Zaken bekend.
BuZa
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Griffier:

M. van Keulen

Activiteitnummer:

2011A05040
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